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  2005،)2(العدد 3:المجلد ،مجلة االنبار للعلوم الزراعیة
  

  األبقارفي األنثويالجهاز التناسلي ألعضاءدراسة قیاسیة 

  

  عمار رحیم منصور و عبد الستار فرج مجید

  قسم الثروة الحیوانیة-جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة 

محافظـة –تم جمعهـا مـن مجـزرة الرمـادي . لألبقاراألنثويي  عینة للجهاز التناسل405الدراسة على أجریت

اســات الحجمیـــة والوزنیـــة یلغـــرض تثبیـــت الق2000وحتـــى نهایـــة شــباط 1999االنبــار خـــالل الفتــرة مـــن بدایـــة تمــوز 

وكانــت قیاســـات ) . 25/405% (6.2كانـــت نســبة العینــات الحوامـــل . لألبقــاراألنثــويالجهــاز التناســـلي ألعضــاء

وأوزان) الســمك،العـرض،الطـول(أبعـادحیــث كانـت معـدالت . األیسـراكبـر مـن المبـیض األیمـنالمبـیض وأوزان

علـى األیسـرغـم للمبـیض 2.78±4.81و 0.45±1.59سـم ، 0.48±2.64المبـایض فـي العینـات الحوامـل 

سـم 0.46±1.49سم ، 0.35±2.67المبایض في العینات غیر الحوامل وأوزانأبعادوكانت معدالت . التوالي 

1.36ســم ، 0.44±1.87ســم ، 0.45±2.57و األیمــنغــم للمبــیض 2.22±4.31ســم و 1.44±0.48، 

أمــاســم 3.36±21.3وكــان معــدل طــول قنــاة البــیض الیمنــى . األیســرللمبــیض 1.79±3.76ســم و ±0.43

3.88±20.05األیمـنكـان معـدل طـول قـرن الـرحم و . سـم 3.16±20.7معدل طول قناة البـیض الیسـرى فكـان 

معـدل طـول كـل مـن جسـم الـرحم وعنـق الـرحم أمـاسـم 4.43±20.44فكـان األیسرمعدل طول قرن الرحم أماسم 

  . سم على التوالي 0.88±3.99سم و 1.69±0.69

  

BIOMETRICAL STUDY OF FEMALE GENITALIA OF COWS

A. R. Mansour and A. F. Majeed
College of Agriculture / Al-Anbar Univer. - Dept. of Animal Resources

Abstract
Genitalia of 405 local and cross breed cows were from Al- Ramadi abattoir , during 

the period from July , 1999 to Feb , 2000 . The aim of the study was determined to 
investigate the biometrical dimensions of the female genitalia of cows . The percentage 
of pregnancy was 6.2% ( 25/465 ) .The average dimension and weight of right ovary 
was greater than that of the left one . The average in pregnant genitalia were 2.64 ± 0.41 
cm , 1.93 ± 0.45 cm , 1.59 ± 0.53 cm , and 5.34 ± 2.62 gm for the right ovary and for the 
left one were 2.72 ± 0.48 cm , 14.4 ± 0.48 cm , 1.59 ± 0.45 cm , and 4.81 ± 2.78 gm.

The type of pregnancy were single in all pregnant samples . The sex of the fetus 
was male in 72.2% of the pregnant genitalia . The early pregnancy showed in 80% of
the samples.

The average dimension and weight of the right ovary in non-pregnant genitalia 
were 2.67± 0.53 cm , 1.93 ± 0.46 cm , 0.44 ± 0.48 cm , and 4.31 ± 2.22 gm and 1.36 ±
0.34 cm , and 3.76 ± 1.79 gm .

The average length of both right and left oviduct were record to be 21.31 ±  3.36 
cm , 20.75  ± 3.16 cm respectively . The average length of both right and left uterine 
horns were recorded to be 20.05 ± 3.38 cm , 20.24 ± 4.43 cm respectively  , while the 
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length of both uterine body  and cervix were 1.69 ± 0.69 cm and 3.99 ± 0.88 cm 
respectively .

  

  المقدمة

إلــىالحلیــب واللحــم ، ممــا حــدا تســابق البــاحثین أبقــارتربیــة إنجــاحالفعــال الحلقــة الرئیســیة فــي یعتبــر التناســل 

التناسـلیة والتـي تحـول أجهزتهـاومعرفـة المشـاكل التـي تعتـري لألبقـاراستنباط الوسائل الكفیلة لزیادة الكفـاءة التناسـلیة 

بهـذا الموضـوع اإللمـامدراسـة الجهـاز التناسـلي بشـكل مفصـل الن أهمیـةتأتيومن هنا .إنتاجیتهادون تقدم وتطور 

  . یهيء قاعدة قویة للعمل على زیادة الثروة الحیوانیة 

) Biometrical Studies(دراسـات عدیـدة اشـتملت علـى دراسـات قیاسـیة بـإجراءوقد قام العدیـد مـن البـاحثین 

  ) . 4، 3، 2، 1(األبقارفي األنثويللجهاز التناسلي 

فـي محافظــة االنبـار فقــد لألبقــارالموضـوع ولغــرض تـوفیر المزیــد مـن المعلومــات عـن الحالــة التناسـلیة وألهمیـة

  . األبقارفي األنثويالتناسلي ألعضاءصممت هذه الدراسة لتشمل القیاسات الحجمیة والوزنیة  

  

  لـق العمـواد وطرائـالم

ســـنوات وشـــملت 7-2بـــین أعمارهـــا، تراوحـــت لألبقـــاراألنثویـــةســـلیة التنااألجهـــزةعینـــة مـــن ) 405(تـــم جمـــع 

وحتـى نهایـة شـباط 1999المضـربة والتـي ذبحـت فـي مجـزرة الرمـادي للفتـرة مـن بدایـة تمـوز واألبقارالمحلیة األبقار

وضـعت .المذبوحـة لألبقـارلـم تتـوفر أي معلومـات عـن الحالـة التناسـلیة . أسـبوعیا، وبمعدل خمسة زیـارات 2000

كلیـــــة / مختبـــــر قســـــم الثـــــروة الحیوانیـــــة إلـــــىبعـــــد الـــــذبح مباشـــــرة فـــــي الحافظـــــة المبـــــردة ونقلـــــت المـــــأخوذةالعینـــــات 

قسـمت العینـات . القیاسـات والفحوصـات المطلوبـة إجـراءجامعة االنبار وخالل فتـرة ال تتجـاوز السـاعتین تـم /الزراعة

وقــد تــم دراســة . عینــة ) 25(اســلیة الحوامــل والتــي عــددها التناألجهــزةالمجموعــة االولــى وشــملت : مجمــوعتین إلــى

) طـوُال وعرضـًا وسـمكًا ( قیـاس حجمهـا -1للجهـاز التناسـلي وقـد شـملت األخـرىاألجـزاءالمبایض بـع تجریـدها مـن 

أوزانقیــــاس -Lyngset) (5 (2(أجراهــــاوبالطریقــــة التــــي وأجزاءهــــالســــنتمترات با) Dail Caliber( بواســــطة 

-AND( اسطة میزان كهربائي حسـاس نـوع المبایض بو  HR200 (3-حظـة نشـاط المبـایض مـن خـالل وجـود مال

فقــد تــم تثبیــت لألجنــةبالنســبة أمــا. وأوزانهــاأقطارهــاالصــفراء وتثبیــت األجســامثــم رفــع توالجریبــاالصــفراء األجســام

الطــول التــاجي ( اــــوأطوالها ، ـ، جنسهــاـإعدادهــت ـن الــرحم وثــم تثبیـــم حــررت مـــــــث. فــي أي القــرنین األجنــةمواقــع 

C.R.L (من خالل معادلةاـأعمارهر ــوتقدی )Richardson ()6( )      .  X = 2.5 ( Y + 21                                                               

عینـــة وعوملـــت بـــنفس ) 127(لت التناســـلیة غیـــر الحوامـــل وقـــد شـــماألجهـــزةالمجموعـــة الثانیـــة فقـــد شـــملت أمـــا

. المبــایض كمــا فـي المجموعــة االولــى وأوزانوأحجـامفقـد جــرى قیــاس . الطریقـة التــي عوملــت بهـا العینــات الحوامــل 

وتـــم قیـــاس طـــول قنـــاة البـــیض الیمنـــى والیســـرى بعـــد تجریـــدها مـــن . الصـــفراء واألجســـاموأوزانأقطـــاروكـــذلك تثبیـــت 

  . سم ، ملم إلىالمنضدة بواسطة مقیاس مدرج المحیطة بها وفرشها على األربطة

جسـم أطـوالثـم قیـاس . قرني الـرحم علـى انفـراد وبعـد فتحهـا لغایـة اتصـالها بجسـم الـرحم أطوالقیاسات أخذت

تــم تحدیــد طــول عنــق الــرحم مــن منطقــة االتصــال . الــرحم مــن منطقــة تفــرع قــرون الــرحم وحتــى اتصــاله بعنــق الــرحم 

  .والمهبل من الجهة الخلفیة مامیةاألبجسم الرحم من الجهة 

)  Z(واختبـار ) 30(للعینـات التـي یكـون عـددها اقـل مـن )  T(ختبـار تـم تحلیـل النتـائج احصـائیًا باسـتخدام ا

  ) . 8) (30(من أكثرللعینات التي یكون عددها 
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  النتائج

عینـة ) 380(البقیـة أمـا%) 6.3(حامل عینة) 25(إن، ظهر لألبقارجهازًا تناسلیًا انثویًا ) 405(من مجموع 

  .  یبین توزیع العینات السویة حسب الحالة التناسلیة ) 1(فكانت غیر حامل الجدول رقم %) 93.8(

لـم یالحـظ ) 2(التناسلیة الحوامل وكمـا موضـحة فـي الجـدول رقـم لألجهزةالمبایض وأوزانأبعادمعدالت نتاك

  . واألیسراألیمنمبیض الوأوزانأبعادوجود فرق معنوي بین معدالت 

الحوامــل ) 25(التناســلیة الاألجهــزةالصــفراء الموجــودة فــي مبــایض األجســاممجمــوع إننتــائج الدراســة أظهــرت

جسـمًا اصـفراً ) 12(و األیمنكانت في المبیض %) 52(جسمًا اصفرًا ) 13(منها . جسمًا اصفرًا فعاًال ) 25(كانت 

الصــفراء موجــودة علــى المبــیض المجــاور للقــرن الحامــل األجســامجمیــع كانــت. األیســرفــي المبــیض كانــت %)48(

الجـدول رقـم . األیسـرالحمـل فكـان فـي القـرن أمـااألیمـنموجودًا علـى المبـیض األصفرعدا واحدة فقط كان الجسم 

  .التناسلیة الحوامل األجهزةالصفراء الموجودة على مبایض األجساموأوزانأقطاریوضح معدالت ) 3(
  

  یبیـن توزیع العینـات حسـب الحالـة التناسلیـة) 1(ـدول ج

  العینات غیر السویة  العینات السویة  مجموع العینات  نوع العینة

  العدد  حامل

%  

25  
6.2  

21  
5.18  

4  
0.99  

  العدد  غیر حامل

%  

380  
93.8  

299  
73.83  

81  
20  

  العدد  المجموع

%  

405  
100  

320  
79.01  

85  
20.99  

  

  ت أحجام وأوزان المبایض في نماذج األبقار الحواملیبین معدال) 2(جدول 

  غم/الوزن  سم/السمك  سم/العرض  سم/الطول  العدد الكلي  العینة

  0.41±2.64  21  األیمنالمبیض 
a  

1.93±0.45  
a  

1.59±0.53  
a  

5.34±0.62  
a  

غیر الحاوي على األیمنالمبیض 

  األصفرالجسم 

10  2.54±0.38  
a  

1.71±0.43  
a  

1.35±0.33  
a  

3.7±2.48  
a  

غیر الحاوي على األیمنالمبیض 

  جسم اصفر واحد

11  2.73±0.43  
a  

2.13±0.38  
a  

1.79±0.59  
a  

6.83±1.74  
a  

  0.48±2.72  21  األیسرالمبیض 
a  

1.94±0.48  
a  

1.59±0.45  
a  

4.81±2.78  
a  

  األیسرالمبیض 

  األصفرغیر الحاوي على الجسم 

11  2.49±0.43  
a  

1.62±0.29  
a  

1.44±0.51  
a  

2.74±1.04  

a  

غیر الحاوي على األیسرالمبیض 

  جسم اصفر واحد

10  2.97±0.41  
a  

2.28±0.40  
a  

1.77±0.31  
a  

7.08±2.25  
a  

  . االنحراف القیاسي ±القیم تمثل المعدل 

  . الحروف المتشابهة تعني عدم وجود فروق معنویة 

  لیبین معدالت أقطار وأوزان األجسام الصفراء في العینات الحوام) 3(جدول 

  )سم ( معدل الوزن   )سم ( معدل القطر   العدد  العینة

  0.27±2.02  11  األیمنجسم اصفر في المبیض 
a  

2.99±0.89  
a  
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  0.28±1.99  10  األیسرجسم اصفر في المبیض 
a  

3.13±0.66  
a  

  . االنحراف القیاسي ±القیم تمثل المعدل      

  . یة الحروف المتشابهة تعني عدم وجود فروق معنو      

  

  یبیــن نوع الحمـل وأعـداد األجنــة وتوزیعـــها) 4(جــدول 

  أعداد األجنة  عدد األجنة  نوع الحمل

  في القرن األیسر  في القرن األیمن  الكلي

  العدد  مفرد

%  

25  
100  

25  

-  

12  
48  

13  
53  

  العدد  المجموع

%  

25  
100  

25  

-  

12  
48  

13  
53  

  

  عــها على قرني الرحـم  یبیـن أجناس األجنـة وتوزی) 5(جـدول 

  األیسرفي القرن   األیمنفي القرن   العدد الكلي  جنس الجنین

  العدد  ذكر

%  

13  
72.8  

9  
69.2  

4  
20.8  

  العدد  انثى

%  

5  
27.8  

2  
40  

3  
60  

  7  11  18  العدد  المجموع

  

  یبیــن مراحـــل الحمــل المختلفـــة) 6(جـــدول 

  %النسبة   العدد  مرحلة الحمل

  لمبكرةالمرحلة ا

  المرحلة المتوسطة

  المرحلة المتأخرة

20  
5  

-  

80  
20  

-  

  100  25  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یبـین أحجـام وأوزان المبایـض للعینـات غیر الحوامل) 7(جـدول 

  غم/الوزن  سم/السمك  سم/العرض  سم/الطول  العدد الكلي  العینة

  0.35±2.67  127  األیمنالمبیض 

a  

1.94±0.46  
a  

1.44±0.48  

a  

4.31*±2.22  

a  
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غیر الحاوي على األیمنالمبیض 

  األصفرالجسم 

87  2.53±0.52  

a  

1.74±0.35  

a  

1.36±0.41  

a  

4.19±1.5  
a  

غیر الحاوي على األیمنالمبیض 

  جسم اصفر واحد

40  2.97**±0.47  

a  

2.33±0.39  

a  

1.62±0.57  

a  

6.73**±1.52  

a  

  0.45±2.57  127  األیسرالمبیض 

a  

1.87±0.44  

a  

1.36±0.43  

a  

3.76±1.79  

b  

  األیسرالمبیض 

  األصفرغیر الحاوي على الجسم 

93  2.52±0.48  

a  

1.72±0.32  

a  

1.26±0.38  

a  

3.08±1.31  

a  

غیر الحاوي على األیسرالمبیض 

  جسم اصفر واحد

34  2.71±0.41  

b  

2.25±0.46  
a  

1.63±0.42  

a  

5.61±165  
b  

  . االنحراف القیاسي ±القیم تمثل المعدل 

  . بهة تعني عدم وجود فروق معنویة الحروف المتشا

  . الحروف المختلفة تعني عدم وجود فروق معنویة 

  ) .p>0.05% (5الفرق منوي على مستوى * 

  ) .p>0.05% (5الفرق منوي على مستوى ** 

  

  

  یبین معدالت أقطار وأوزان األجسام الصفراء في العینات غیر الحوامل) 8(جدول 

  )سم (معدل الوزن  )سم ( معدل القطر   العدد  العینة

  0.31±1.89  40  األیمنجسم اصفر في المبیض 
a  

2.66±0.90  
a  

  0.36±1.97  34  األیسرجسم اصفر في المبیض 
a  

2.29±1.06  
a  

  

  

  یبین معدالت أطوال قناتي البیض والرحم للعینات غیر الحوامـل ) 9(جـدول 

  )سم ( المدى   )سم ( الطول   العضو التناسلي

  الیمنى  قناة البیض

  الیسرى

21.13±3.36  
20.75±3.16  

12.3–3201a  

12.4–30.5a  

  األیمن  قرن الرحم

  األیسر

20.05±3.88  
20.24±4.43  

10.1–29a  

9.5–32a  

  2.6–0.85  0.69±1.69  جسم الرحم

  7.5–2.5  0.88±3.99  عنق الرحم

  . سي االنحراف القیا±القیم تمثل المعدل 

  . الحروف المتشابهة تعني عدم وجود فروق معنویة 

  

  

یـع العینـات حیـث كـان الحمـل مفـردًا فـي جم. جهـازًا تناسـلیًا 25جنینًا كـان موجـودًا فـي 25إنالنتائج أظهرت

م لـ) . 4جـدول رقـم ال( األیسـرجنینـًا فـي القـرن 13و األیمـنفي القـرن % ) 48( جنینًا 13بواقع األجنةوتوزعت 

اعتمـادًا ) أنثـىأممـن حیـث الجـنس ذكـر ( جنینـًا فقـط 18تـم تشـخیص. تسجل أي حالة حمل توأم في هذه الدراسة 
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اإلنــــاثاألجنـــةوعـــدد %) 72.2(13الـــذكور األجنـــةفقـــد كــــان عـــدد . علـــى الصـــفات الظاهریـــة للجهـــاز التناســـلي 

  ) . 5الجدول رقم( على قرني الرحم فموضحة فياألجنةتوزیع أما%) 27.8(

5في مرحلة الحمـل المبكـر و %) 80(حالة 20حالة حمل كانت 25الحمل المختلفة فمن مجموع مراحل أما

  . في مرحلة الحمل المتوسط %) 20(حاالت 

كانـت معـدالت . جهازًا تناسلیًا 127قیاسات أخذتوقد 299التناسلیة غیر الحوامل السویة األجهزةكان عدد 

لــوحظ وجــود فــرق ) . 6الجــدول رقــم ( التناســلیة غیــر الحامــل الســویة موضــحة فــي لألجهــزةض المبــایوأوزانأبعــاد

  . واألیسراألیمنبین وزني المبیض ) p>0.05(معنوي 

لــم ) . 7الجـدول رقـم ( الصـفراء فـي العینــات غیـر الحوامـل موضـحة قــي األجسـامولــوزانأقطـارمعـدالت أمـا

  . في كال المبیضین األصفرقطر ووزن الجسم یالحظ وجود فروقات معنویة بین معدل

  

  المناقشة

باستثناء الحاالت المرضیة والتـي ( وخصوصًا الحوامل اإلناثعلى منع ذبح على الرغم من فرض قیود تنص 

405عینة من مجمـوع 25وجود حمل في إلىأشارتنتائج الدراسة الحالیة إنإال) . یوصي بها الطبیب البیطري 

فــي حــین % 6.6حیــث كانـت ) 9Herenda(كانــت هــذه النسـبة مقاربــة لمـا الحظــه % . 6.2ســلیًا وبنسـبة جهـازًا تنا

الحوامــل المعزولــة األبقــاریعكــس حجــم االختالفــات فــي النســبة إن) . 12-10% (2آخــروناقــل ممــا ســجله كانــت 

بوجـود حمـل التأكـدتیجـة عـدم نأوال یرجى شفاءها كتلیـف الضـرع والتهـاب التـامور الـوخزي بأمراضاإلصابةنتیجة 

  . المربي إلهمالوقبل بیعها للذبح نتیجة األبقارلدى 

وأوزانفـــي العینـــات الحوامـــل مقاربـــة لمعـــدالت حجـــوم واألیســـراألیمـــنالمبـــیض وأوزانكانـــت معـــدالت حجـــوم 

الحوامـل وبنسـبة الصـفراء فـي العینـات األجسـاموجـود أمـا. Alwan etal) 13(المبایض في الدراسـة التـي قـام بهـا 

مقارنـة مـع المبـیض األیمـنفانـه یؤكـد تفـوق نشـاط المبـیض األیسـرفي المبیض % 48و األیمنفي المبیض % 52

  . )12، 11، 2(وهذه النتائج تتفق مع العدید من الدراسات األیسر

فــي الموجــودة كانــت مقاربــة لتلــك األیمــنالصــفراء الموجــودة فــي المبــیض األجســاموأوزانأقطــارمعــدالت إن

  ) . Alwan etal)2وتتفق مع ما سجله األیسرالمبیض 

وهذه النسبة تقارب % ) 100( نتائج الدراسة الحالیة ان جمیع العینات الحوامل كان الحمل فیها مفردُا أظهرت

ولم تسجل أي حالة حمـل تـؤام فـي % 97.9حیث كانت ) . Al-Dahash & David)10النسبة المسجلة من قبل 

  . األخرىاألبقارالعراقیة اقل مما هي علیه في سالالت األبقارالحمل التؤامي في إنإلىوقد یعزى ذلك . راسة الد

وهــذا عكــس مــا الحظــه بعــض . األیســرمقاربــة لهــا فــي القــرن األیمــنفــي القــرن األجنــةنســبة إنبینــت النتــائج 

وقــد یعــزى %27.8بالدراســة فكانــت نســبة الــذكور ةجــنس الجنــین فــي العینــات المشــمولأمــا) . 12،10،9(البــاحثین 

اما مراحل الحمل المختلفة فكانت نسبة الحمل في . المشمولة بهذه الدراسة عدد العینات الحوامل إلىهذا االختالف 

  ) . 10،9(آخرونمن النسبة المسجلة من قبل أعلىوهي % 80المرحلة المبكرة 

 & Al-Dahashو Herenda) 9(ه النسـبة اقـل ممـا سـجله وهـذ% 20فكانـت مرحلـة الحمـل المتوسـطة أمـا

David)10 . ( أعالهنفس السبب إلىوقد یعزى هذا االختالف .  

مــابین بیضــویة ولوزیــة الشــكل األبقــارمبــایض أشــكالالتناســلیة غــي الحوامــل الســویة فقــد تراوحــت األجهــزةأمــا

)14،13. (  
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واألجســـامكیـــب الموجـــودة علـــى المبـــیض مثـــل الجریبـــات االختالفـــات فـــي شـــكل المبـــیض تعتمـــد علـــى التراإن

  ) . 15(الصفراء 

Alwan) 2(في العینات غیر الحوامل مقاربًا لما سجله واألیسراألیمنالمبیض ألبعادالمعدل العام إن etal

الصــفراء األجســاموجــود إلــىیعــزى االخــتالف فــي ذلــك وقــد . Hasoon and Khamas) 12(واقــل ممــا ســجله 

المبـایض تتفــق أوزانمعــدالت أمـا) . 16(یبـات فـي المراحــل المختلفـة للـدورة الجنســیة تـاثیر فـي ابعــاد المبـیض والجر 

اخــتالف إلــىوهــذا االخــتالف قــد یعــود ) . 17،1(آخــرونواقــل ممــا ال حظــه Alwan etal. )13(مــع مــا ســجله 

  . ء على المبایض الصفرااألجسامبسبب وجود أوالمستخدمة في الدراسات األبقارسالالت 

فـي % 45.9وبنسـبة األیمـنفي المبـیض % 54.1الصفراء في العینات غیر الحوامل بنسبة األجساموجود أما

مــا وهـذه النتـائج تتفـق مـع األیسـرعلـى المبــیض األیمـنعلــى تفـوق نشـاط المبـیض أخـرىیؤكـد مـرة األیسـرالمبـیض 

كانــت اكبــر األیمــنالصــفراء الموجــودة فــي المبــیض جســاماألوأوزانأقطــارمعــدالت إن. ) 12،10(2آخــرونهذكــر 

  . Alwan etal) 2(وتتفق مع ما الحظه األیسرنسبیًا من تلك الموجودة في المبیض 

بقلیــل مـن معـدل طــول أطـول) سـم21،3(معـدل طــول قنـاة البـیض الیمنــى إنالحالیـة نتـائج الدراســة أوضـحت

  ) . سم2.7(قناة البیض الیسرى 

حیـث كـان . Alwan etal)2(ویختلـف مـع مـا سـجله Ali and Alwan) 3(مـع مـا الحظـه وهـذا یتفـق 

الحالــة إلــىبقلیــل مــن معــدل قنــاة البــیض الیمنــى وقــد یعــزى هــذا االخــتالف أطــولمعــدل طــول قنــاة البــیض الیســرى 

  . المذبوحة لألبقارالتناسلیة 

وهـذا ) . سم20.24(األیسرعدل طول قرن الرحم كان مقاربًا لم) سم20.05(األیمنمعدل طول قرن الرحم أما

  ) . 2،1(آخرونواقل مما سجله ) Roberts)13یتفق مع ما ذكره 

الحالـــة التناســـلیة للنمـــاذج أوفـــي الدراســـة المســـتخدمة األبقـــاراخـــتالف ســـالالت إلـــىوربمـــا یعـــود االخـــتالف 

وقـد یعـود السـبب ) 13،2،1(د مـن البـاحثین اقل مما سجله العدیـ) سم1.69(كان معدل طول جسم الرحم . المأخوذة

) 13،2،1(آخــروناقــل ممــا ســجله ) ســم3.99(معــدل طــول عنــق الــرحم إنوقــد لــوحظ . أعــالهالمــذكورة لألســباب

  .المذكورة سابقًا األسبابنفس إلىوربما یعود 
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